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Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина приміщення в аеропорту 
«Бориспіль»

Частина приміщення на першому поверсі будівлі
паркінгу, площею 2 м², що перебуває на балансі ДП 
МА «Бориспіль».

Київська обл., Міжнародний 
аеропорт «Бориспіль»

25.05.2021

131,91 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-prymishchennia-1-4-budivli-parkinh-blok-b-ploshcheiu-2-kv-m-3/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина площадки

Частина асфальтованої площадки площею 262 м².

м. Тернопіль, вул. Текстильна, 
30 А

25.05.2021

1 296,49 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/ternopilska-obl/chastyna-asfaltovanoi-ploshchadky-ploshcheiu-262-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Приміщення площею 16 м² на балансі Державної
податкової служби України.

м. Київ, Львівська площа, 8 25.05.2021

80,92 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/m-kyiv/administratyvna-budivlia-ploshcheiu-16-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина будівлі

Частина адміністративної будівлі площею 7,5 м²
управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

м. Дніпро, вул. Короленка, 4 25.05.2021

38,32 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/chastyna-administratyvnoi-bdivli-lit-b-7-b-5-ploshcheiu-7-5-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина приміщення в аеропорту 
«Бориспіль»

Частина приміщення на першому поверсі будівлі
паркінгу, площею 2 м², що перебуває на балансі ДП 
МА «Бориспіль».

Київська обл., Міжнародний 
аеропорт «Бориспіль»

26.05.2021

131,91 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-prymishchennia-1-4-budivli-parkinh-blok-b-ploshcheiu-2-kv-m-4/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина приміщення в аеропорту 
«Бориспіль»

Частина приміщення на першому поверсі будівлі
паркінгу, площею 2 м², що перебуває на балансі ДП 
МА «Бориспіль».

Київська обл., Міжнародний 
аеропорт «Бориспіль»

27.05.2021

131,91 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kyivska-obl/chastyna-prymishchennia-2-2-budivli-parkinh-blok-b-ploshcheiu-2-kv-m-2/


Адреса

Стартова ціна оренди

Частина приміщення вокзалу

Частина будівлі залізничного вокзалу станції Покровськ
загальною площею 16 м², що обліковується на балансі 
виробничого структурного підрозділу «Лиманське
територіальне управління» філії «Центр будівельно-
монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд». 

Донецька обл., м. Покровськ, 
площа Привокзальна

133,88 грн

Дата аукціону
31.05.2021

Строк оренди
1 рік

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/donetska-obl/chastyna-prym-budivli-zaliznychnoho-vokzalu-st-pokrovsk-ploshcheiu-16-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Приміщення загальною площею 62,7 м², що розміщене в 
півпідвальному приміщенні гуртожитку, що перебуває на 
балансі Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького.

м. Львів, вул. Мечнікова, 8б 01.06.2021

4 024,68 грн 3 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/lvivska-obl/chastyna-hurtozhytku-ploshcheiu-62-7-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Приміщення площею 51,48 м², що перебуває на балансі 
ДП «Науково - виробниче об’єднання «Павлоградський 
хімічний завод».

Дніпропетровська обл., м. 
Павлоград, вул. Заводська, 49

01.06.2021

9 405,66 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/dnipropetrovska-obl/nezhytlove-prymishchennia-ploshcheiu-51-48-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Будівлі і споруди

Комплекс будівель і споруд площею 1796 м², що 
обліковуються на балансі Головного управління 
Національної поліції в Донецькій області.

Донецька обл., с. Урзуф, 
вул. Набережна, 79

02.06.2021

6 831,58 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/donetska-obl/korpus-a-2-korpus-d-1-vbyralnia-p-1-umyvalnyk-s-1-ploshcheiu-1796-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Частина будівлі цеху

Частина будівлі арматурного цеху площею 310 м², що 
перебуває на балансі ДП Міністерства оборони України 
«Харківський завод залізобетонних виробів»

м. Харків, вул. Велика 
Панасівська, 220

03.06.2021

561,27 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kharkivska-obl/chastyna-armaturnoho-tsekhu-inv-3-lit-sh-1-2-ploshcheiu-310-kv-m/


Адреса Дата аукціону

Стартова ціна оренди Строк оренди

Приміщення

Приміщення пилорами площею 129,6 м² першого поверху 
будівлі, що обліковується на балансі Державної установи 
«Харківський слідчий ізолятор».

м. Харків, вул. Полтавський
шлях, 99

04.06.2021

2 298,90 грн 5 років

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/kharkivska-obl/nezhytlove-prymishchennia-15pylorama-ploshcheiu-129-6-kv-m/


Адреса

Стартова ціна оренди

Приміщення магазину

Аукціон із зниженням стартової ціни з оренди двоповерхової 
будівлі універсального магазину, площею 1841,7 м², що 
обліковується на балансі Державної установи «Державний 
науково-дослідний і проектний інститут основної хімії»

Донецька обл., смт Донське, 
вул. Заводська, 43

3 022,82 грн

Дата аукціону
04.06.2021

Строк оренди
3 роки

Дізнатись більше

https://orenda.gov.ua/listing/donetska-obl/dvopoverkhova-budivlia-universalnoho-mahazynu-lit-4n-2-ploshcheiu-1841-7-kv-m/


Більше аукціонів з оренди державного майна за посиланням: 

https://bit.ly/3oLImB9  



Ми відкриті до співробітництва та 
спілкування

Прес-служба ФДМУ

(044) 200-30-33
press@spfu.gov.ua

ФДМУ

https://www.facebook.com/spfu.gov.ua
https://twitter.com/SPFUkraine?lang=uk

https://t.me/orenda_gov_ua

Інформаційні бюлетені аукціонів 
з оренди на сайті ФДМУ

http://bit.ly/3krg9Na
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